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OFERTE SERVICIU
l Agenţia Naţională Pentru Protecţia 
Mediului, în temeiul H.G. 611/2008, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante de 
consilier, clasa I, grad profesional supe-
rior, din cadrul Serviciului Emisii 
Industriale– Direcția Controlul Poluării 
și Reglementări- Direcția Generală 
Mediu în perioada 18-28.04.2016. 
Concursul se organizează în data de 
18.04.2016 -proba suplimentară, ora 
10:00; 25.04.2016 – proba scrisă, ora 
10:00  și în data de 28.04.2016 -inter-
viul, ora 10:00. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în perioada 16.03-
04.04.2016 la sediul Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului, Splaiul 
Independenţei, corp clădire B, nr.294, 
sector 6, București, de luni- joi, între 
orele 09:00-16:00 și vineri 09:00-13:30. 
Condiţii specifice: -Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul de 
licenţă: chimie, inginerie chimică, 
fizică, inginerie civilă, inginerie geode-
zică, inginerie mecanică, știinţe ingine-
rești applicate; -Vechimea minimă în 
specialitatea studiilor– 9 ani; -Cunoaș-
terea limbii engleze (scris, citit, vorbit) 
nivel mediu. Condiţiile de desfășurare, 
de participare la concurs și bibliografia 
stabilită sunt afișate la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului și 
pe site-ul www.anpm.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului și 
la numerele de telefon (021) 207.11.01, 
(021) 207.11.53.

l Direcţia Generală de Poliţie Locală 
Sector 6 organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea funcţiilor 
publice de conducere vacante de: -Şef 
Serviciu- Serviciul Comunicare și 
Registratură- Direcţia Management 
Resurse Umane; -Şef Birou- Biroul 3 
Ordine Publică- Direcţia Ordine 
Publică. Proba scrisă a concursului se 
va desfășura la sediul Primăriei Sector 
6, din Calea Plevnei nr. 147-149 Sector 
6, în data de  18 aprilie 2016, ora 10.00. 
Data susţinerii interviului va fi comuni-
cată ulterior. Condiţiile de participare 
la concurs și bibliografia se afișează la 
sediul D.G.P.L. Sector 6, situat în Şos. 
Orhideelor nr. 2d Sector 6. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
instituţiei și la numărul de telefon: 
021.413.17.38- Serviciul Resurse 
Umane, Formare Profesională și 
Instruire.

l În conformitate cu prevederile art. 3 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guver-
nului nr. 45/2008, cu modificările și 
completările ulterioare, Ministerul 
Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. 
Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, orga-
nizează în data de 30.03.2016, ora 10,00 
(proba scrisă) concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarei funcții 
publice vacantă: Consilier, clasa I, grad 
profesional asistent– Serviciul Gestio-

nare Program, Evaluare și Aprobare 
Proiecte, Direcția Gestionare Program, 
Evaluare și Monitorizare Proiecte, 
Direcția Generală Asistență Tehnică. 
Condiţii necesare ocupării postului: 
studii universitare de licenţă aboslvite 
cu diplomă/ studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul științe 
economice/ juridice/ inginerești/ admi-
nistrative, vechime în specialitatea 
studiilor mimim 1 an. Condițiile de 
participare și de desfășurare a concur-
sului, bibliografia și alte informații 
necesare sunt afișate la sediul instituției 
și pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosa-
rele de concurs se depun în termen de 8 
zile de la data publicării prezentului 
anunț, la sediul ministerului.

l Primăria Orașului Bragadiru, judeţul 
Ilfov, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unor funcţii publice de 
execuţie, după cum urmează: 1. 
Inspector, clasa I, grad profesional 
superior – Biroul Urbanism, Amena-
jarea Teritoriului– Compartiment 
Autorizaţii; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul știinţelor juri-
dice– specializarea Drept; -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 9 ani. 2. 
Consilier, clasa I, grad profesional 
debutant– Serviciul Buget– Finanţe. 
Contabilitate  Compartiment Adminis-
trarea patrimoniului și domeniului 
public: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor: 0 
ani. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 54  
din Legea 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
cumulativ cu condiţiile specifice. 
Termenul de depunere a dosarelor este 
cel prevăzut de art. 49 alin. (1) din H.G. 
611/2008, cu modificările și completă-
rile ulterioare, respectiv de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Oraș Bragadiru. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele prevă-
zute de art. 49 alin. (1) din H.G. 
611/2008. Concursul începe în data de 
18.04.2016, orele 10:00– proba scrisă și 
se desfășoară la sediul Primăriei Oraș 
Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul, bibli-
ografia și tematica de concurs se află 
afișate la avizierul unităţii și pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Oraș Braga-
diru sau la telefon 021/4480795, interior 
113.  Persoana de contact: Andone 
Cristian–Anton.

l Inspectoratul de Stat în Construcții 
-I.S.C. scoate la concurs funcţia publică 
de execuţie vacantă de inspector în 
construcții, clasa I, grad profesional 
superior -specializarea Căi Ferate 
Drumuri și Poduri, Compartimentul 

Control și Inspecție pentru Calitatea 
Lucrărilor de Construcții, Inspectoratul 
Județean în Construcții Timiș. Proba 
scrisă a concursului se va desfășura în 
data de 18.04.2016, ora 10.00, la sediul 
Inspectoratului de Stat în Construcții 
-I.S.C. din București, str.C.F. Robescu, 
nr.23, sector 3. Interviul va avea loc în 
data de 22.04.2016, ora 10.00. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publicării 
prezentului anunț în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la sediul 
Inspectoratului de Stat în Construcții 
-I.S.C., etajul 5, camera 3. Condițiile de 
participare la concurs și bibliografia se 
vor afișa la sediul Inspectoratului de 
Stat în Construcții -I.S.C. și pe site-ul 
I.S.C. (www.isc-web.ro). Informații 
suplimentare se pot obține la numărul 
de telefon: 021.318.17.00, interior 109.

l Primăria Comunei Bujoreni, cu 
sediul în localitatea Bujoreni, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante, de: -Numele funcţiei: Consilier 
asistent- l post -compartiment financiar 
-contabil; -Numele funcţiei: Consilier 
superior -l post -compartiment stare 
civilă și resurse umane, conform HG 
286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 12 aprilie 2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -Pentru consilier asistent 
-compartiment financiar contabil: 
-studii superioare economice cu 
diplomă licenţă; -vechime în speciali-
tatea studiilor 1 an; -abilităţi comuni-
care și operare PC. -Pentru consilier 
superior -compartiment stare civilă și 
resurse umane; -studii superioare juri-
dice de lungă durată cu licenţă; 
-vechime în specialitatea studiilor: 9 
ani; -abilităţi comunicare și operare PC. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei comunei 
Bujoreni, judeţ Teleorman. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăriei 
comunei Bujoreni, judeţ Teleorman, 
persoană de contact: Dragomir Marian, 
t e l e f o n :  0 2 4 7 . 4 4 3 . 1 6 9 ,  f a x : 
0247.443.169, E-mail: primariabujo-
reni@gmail.com. 

l În conformitate cu prevederile art.39 
alin.1 din HG nr.611/2008, pentru apro-
barea Normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici, cu completările și modificările 
ulterioare, Primăria comunei Nojorid 
organizează la sediul din localitatea 
Nojorid, jud.Bihor, concurs de recrutare 
în funcție publică vacantă de Consilier 
-grd.profesional -superior -Clasa I-, în 
cadrul Biroului financiar -contabil din 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Nojorid, studii 
superioare de lungă durată, ramura 
științe economice, absolvite cu diplomă 
de licență, 9 ani vechime în speciali-

tatea studiilor, cunoștințe și abilități de 
operare pe calculator -nivel avansat. 
Proba scrisă va avea loc în data de 15 
aprilie 2016, ora 10.00; Proba de 
interviu va avea loc în data de 19 
aprilie 2016, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune la 
sediul Primăriei com.Nojorid în termen 
de 20 de zile de la publicarea în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a și vor 
conține documentele prevăzute de 
H.G.nr.611/2008. Relații suplimentare 
se pot obține la sediul Primăriei 
comunei Nojorid, tel.: 0259.393.194, 
0259.393.190 și e-mail: primaria.
nojorid@cjbihor.ro. 

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Alba, cu sediul în Alba 
Iulia, Str N. Titulescu, nr.10B, bloc 
Columna scoate la concurs, în data de  
19.04.2016 (proba scrisă), ora 10:00, la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Inspector, grad profesional principal– 
Compartiment Relaţii cu Angajatorii. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Vechime minimă în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 5 ani; Cunoștinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet; 
Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM Alba 
Iulia.

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Bihor, cu sediul în 
Oradea, Str. Transilvaniei, nr.2, scoate 

la concurs, în data de 20.04.2016 (proba 
scrisă), ora 10:00, la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: consilier, grad 
profesional superior– Compartiment 
Execuţie Bugetară, Financiar, Contabi-
litate și Administrare Fond Garantare a 
Creanţelor Salariale. Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul 
știinţelor economice; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 9 ani; Cunoș-
tinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet-nivel mediu; Iniţiativă și crea-
tivitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seri-
ozitate; Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Bihor.

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Botoșani, cu sediul în 
Botoșani, Str. Colonel Tomoroveanu, 
nr.2, scoate la concurs, în data de  
20.04.2016 (proba scrisă), ora 10:00, la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: 
consilier, grad profesional asistent– 
Compartiment Execuţie Bugetară, 
Financiar, Contabilitate și Adminis-
trare Fond Garantare a Creanţelor 
Salariale. Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 1 an; Cunoștinţe 
de operare PC: Word, Excel, Inter-

net-nivel mediu; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Botoșani.

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Brasov, cu sediul în 
Brașov, Str Lungă, nr.1A,  scoate la 
concurs, în data de  18.04.2016 (proba 
scrisă), ora 10:00, la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Inspector clasa 
I, grad professional asistent– Punct de 
Lucru Rupea. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 1 an; 
Cunoștinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet - nivel mediu; Iniţiativă 
și creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seri-
ozitate; Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Brașov.

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Gorj, cu sediul în 
Târgu Jiu, Str. Lt Col. D-tru Petrescu,  
nr.1, scoate la concurs, în data de  
19.04.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier clasa I, grad profesional supe-
rior – Compartiment Control, Îndepli-
nirea Măsurilor Asiguratorii și 
Executare Silită a Debitelor. Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speciali-

ANUNȚURI

A.N.A.F. - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, face cunoscut că în ziua de 07, luna 04, anul 2016, orele 11.00, în localitatea 
Alexandria, str. Dunării nr. 188, se va vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului Genial Com SRL, cu domiciliul fiscal în municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 
220, jud. Teleorman, cod unic de identificare 3124135. Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 
prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: - Autoturism Volkswagen Passat, nr. 
identificare WVWZZZ3CZ6P013266, an fabricație 2006, preț de pornire a licitației (2) =13.253 lei. *) 
cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este de 20% neimpozabil în 
conformitate cu prevederile art. 291, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați de cumpărarea bunului sunt invitați 
să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei 
de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației achitată în contul IBAN 
RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128 deschis la Trezoreria Mun. Alexandria; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop. Debitorul nu va putea licita nici 
personal, nici prin persoană interpusă. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 
0247.421168, int. 354.
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tate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor juridice sau 
economice; Vechime minimă în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet - 
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Gorj.

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Satu Mare, cu sediul 
în Satu Mare, Str I. Ghica, nr.36,  scoate 
la concurs, în data de 19.04.2016 (proba 
scrisă), ora 10:00, la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Inspector, grad 
profesional asistent– Compartiment 
Relaţii cu Angajatorii. Condiţii speci-
fice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 1 an; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet-nivel mediu; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AJOFM Satu Mare.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
Roşiorii de Vede, cu sediul în strada 
Aviaţiei, nr.1, municipiul Roşiorii de 
Vede, judeţul Teleorman, organizează, 
conform Hotărârii de Guvern 286 din 
23 martie 2011 pentru aprobarea Regu-
lamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
concurs pentru ocuparea urmatoarelor 
funcţii contractual vacante, în datele de 
11.04.2016, ora 09.00 (proba scrisă) şi 
13.04.2016, ora 09.00 (proba de 
interviu): -îngrijitor de curăţenie 
-durată nedeterminată -1 post 
(Dispensar TBC Roşiori); -muncitor III 
(electrician) -durată nedeterminată -1 
post (Spital TBC Roşiori); -muncitor 
III (fochist) -durată nedeterminată -1 
post (Spital TBC Roşiori). Condiţii de 
studii pentru participare la concurs: 
-funcţia de îngrijitor curăţenie -şcoală 
generală -nu necesită vechime; 
-muncitor III (electrician) -şcoală 

profesională (cursuri de calificare în 
meseria de electrician) -nu necesită 
vechime; -muncitor III (fochist) -şcoală 
profesională (cursuri de calificare în 
meseria de fochist) -nu necesită 
vechime. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până la 
data de 04 aprilie 2016, ora 12.00, la 
sediul spitalului din strada Aviaţiei, 
nr.1,  Roşiorii  de Vede, judeţul 
Teleorman. Pentru relaţii suplimentare 
privitoare la concurs informaţiile se 
obţin la sediul spitalului din str. Avia-
ţiei, nr.1, municipiul Roşiorii de Vede, 
judeţul Teleorman, persoană de 
contact: Drâmbu Adrian, telefon: 
0247.406.085, int.114; 0785.222.139 
( între  orele  08.00-15.00) ;  fax: 
0247.406.095; email: pnfrosiori@yahoo.
com.

CITAȚII  
l Puşcaşu Tudoriţa, Ţibu Lucia, Codău 
Ana, Calinciuc Rodica, Albişteanu 
Maria, Panait Liliana, Creţu Dumitru, 
Creţu Mitică, reclamanti în dosar nr. 
563/222/2015 având ca obiect  ,,anulare 
act şi partaj succesoral”, prin mandatar 
Ţibu Niculai,  cheamă în judecată la 
Tribunalul Botoşani în data de 13 
aprilie 2016, pe pârâţii Creţu Liviu şi 
Creţu Mugurel, ambii cu domiciliu 
necunoscut.

l Ţurcanu Florin, fiul lui Alexandru şi 
Maria, cu domiciliu necunoscut, este 
citat pentru data de 22.03.2016, ora 
12.00, la sediul notarului public 
Cornelia Agachi din Botoşani- 
România, în calitate de succesibil în 
dosarul 50/ 2016 privind succesiunea 
defunctului Ţurcanu Alexandru 
decedat în data de 20.06.2007. În caz de 
neprezentare,  succesibi lul  este 
prezumat că a renunţat la moştenire.

l Petros Petropoulos Aebe cu ultimul 
domiciliu în Grecia, Atena, Iera Odos, 
96 - 102 este chemat la Judecătoria 
Cornetu, din loc. Cornetu, Şos. Alexan-
driei, nr. 138, camera Sala 4, în ziua de 
07.04.2016, Completul C15, ora 8,30, 
dosar 2274/1748/2014, în calitate de 
pârât, în proces cu SC Transflor SRL în 
calitate de reclamant, anulare act.

l Stancu Dănuţ este chemat la Judecă-
toria Deva, în data de 31.03.2016, 
Complet C8 civil CC-fond funciar, ora 
9.00, în dosarul nr. 8724/221/2015, de 
către Sunda Adrian pentru obligaţia de 
a face radierea auto HD09CIW.

l Numita Tănase Simona Alina cu 
domiciliul în Bucureşti, Str. Gazelei nr. 
28, sector. 4, este citată să se prezinte în 
data de 11.04.2016, ora-08.30 la Jude-
cătoria Sector 4 cu sediul în Str.Gh.
Danielopol nr.2-4, sector.4, Complet 13, 
camera 301 în calitate de pârâtă în 
Dosar nr.39593/4/2015 civil, având ca 

obiect divorţ în contradictoriu cu recla-
mantul Tănase Ion. 

DIVERSE  
l Anunţ privind desemnare expert 
evaluator. SC Lin Trans SRL – în insol-
vență, cu sediul în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Adrian, nr. 212, jud. Mehe-
dinţi, cod unic de identificare fiscală 
24585905, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr. J25/736/2008, 
dosarul nr. 46/101/2015 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți prin lichidator 
judiciar Consultant Insolventa SPRL 
prin ec. Emil Popescu angajează expert 
evalutor în vederea determinării valorii 
de piaţă pentru bunul imobil: *teren 
neproductiv situat în extravilanul 
comunei Malovăț, județul Mehedinți, 
tarlaua 18 în suprafață de 30.000 mp* 
din patrimoniul debitoarei SC Lin 
Trans SRL. Ofertele pot fi transmise pe 
fax 0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro sau direct la 
sediul ales din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrăuțului, nr. 7A, județul 
Mehedinți până la data de 22.03.2016 
orele 16,00. Pentru detalii puteţi 
consulta site- ul lichidatorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro la 
rubrica Dosare – Lin Trans SRL sau la 
nr. de ţel. 0252354399 sau 0742592183 
-Consultant Insolvență SPRL,prin 
reprezentant asociat coordonator ec. 
Emil Popescu.

l Anunţ privind desemnare expert 
evaluator. SC Lin Trans SRL – în insol-
vență, cu sediul în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Adrian, nr. 212, jud. Mehe-
dinţi, cod unic de identificare fiscală 
24585905, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr. J25/736/2008, 
dosarul nr. 46/101/2015 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți prin lichidator 
judiciar Consultant Insolventa SPRL 
prin ec. Emil Popescu angajează expert 
evalutor în vederea determinării valorii 
de piaţă pentru bunurile mobile: *staţie 
betoane, autoturisme, mobiler* din 
patrimoniul debitoarei SC Lin Trans 
SRL. Ofertele pot fi transmise pe fax 
0252354399 sau email office@consul-
tant-insolventa.ro sau direct la sediul 
ales din localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinți 
până la data de 22.03.2016 orele 16,00. 
Pentru detalii puteţi consulta site- ul 
lichidatorului judiciar www.consul-
tant-insolventa.ro la rubrica Dosare – 
Lin Trans SRL sau la nr. de ţel. 
0252354399 sau 0742592183 -Consul-
tant Insolvență SPRL,prin reprezentant 
asociat coordonator ec. Emil Popescu.

NOTIFICĂRI  
l Lichidator judiciar C.I.I Petcu 
Viorica cu sediul în Ploieşti, str. Spla-
iului, nr. 26, bl. 34R2, sc.A, ap.2, noti-
fică deschiderea procedurii simplificate 
a insolvenţei faţă de debitoarea   
Rodidor Construct S.R.L în dosarul 
1234/105/2016 Tribunalul Prahova. 
Termen depunere creanţe 20.04.2016. 
Tabel preliminar 05.05.2016. Tabel 

definitiv 25.05.2016. Adunarea credito-
rilor va avea loc pe data de 09.05.2016 
la ora 13,00 la sediul lichidatorului 
judiciar.

ADUNĂRI GENERALE  
l Se convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a membrilor Societăţii 
Cooperativă Imobiliar Coop Bucureşti, 
pe data de 04.04.2016, ora-17.00 la 
adresa: Bucureşti, Str.Louis Blank nr.2, 
bloc.I1, sc.1, ap.34, sector 1. Ordinea de 
zi: dizolvarea societăţii datorită imposi-
bilităţii realizării obiectului de activi-
tate; numirea unui lichidator autorizat. 
În cazul în care nu se întruneşte 
cvorumul legal la data acestei convo-
cări, a doua convocare având aceeaşi 
ordine de zi, se stabileşte la aceeaşi 
adresă şi oră, pe data de 20.04.2016

l Convocarea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor a Socie-
tăţii Comerciale SAMCO S.A. Stimate 
acţionar, Consiliul de administraţie al 
S.C SAMCO S.A. cu sediul în Bucu-
reşti, str. Preciziei, nr.13E, sector 6, nr.  
J40/873/191, CUI 779, capital social 
subscris şi vărsat 387.707,50 lei - prin 
Tudosie Mihail, în calitate de Preşe-
dinte, în temeiul art 111, 113 şi 117 din 
legea nr 31/1009 privind societăţile 
comerciale cu modificările şi completă-
rile ulterioare şi al Deciziei Consiliului 
de Administraţie nr 51/ 08.03.2016. 
Convocăm. La data de 14.04.2016, ora 
12.00, la sediul societăţii aflat în Bucu-
reşti, str. Preciziei, nr 313E, sector 6, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor cu următoarea ordine de 
zi: 1.Majorarea capitalului social al SC 
SAMCO SA. prin convertirea în acţiuni 
a terenului de la sediul societăţii, 
precum şi corectarea capitalului social 
conf. HG 577/2002 la solicitarea AAAS 
pe baza rapoartelor de evaloare întoc-
mite de expert ANEVAR la preţul 
pieţei; 2.Schimbarea denumirii acţiona-
rului AVAS în AAAS (Autoritatea 
pentru Administrarea Activelor 
Statului); 3.Aprobarea cererii pe punc-
tual de lucru a unor activităţi secun-
dare; Relaţii suplimentare se pot obţine 
la ţel 0371.016.920, de luni până vineri, 
orele 9,30-15,30.

l Hotararea Adunarii Generale Ordi-
nara a Actionarilor nr.47/07.03.2016. 
Adunarea generala ordinara a actiona-
rilor SC SAMCO SA BUC, a avut loc 
in data de 07.03.2015, ora 12,00, la 
sediul societatii din Bucuresti, str.Preci-
ziei, nr.13E, sector 6, conform dispoziti-
ilor legii nr.31/1990 a societatilor 
comerciale, cu completarile si modifica-
rile ulterioare, a aprobat urmatoarele: - 
Raportul de gestiune asupra activitatii 
anului 2015; - Raportul comisiei de 
cenzori privind bilantul contabil la 
31.12.2015; - Aprobarea Bilantului 
Contabil incheiat la 31.12.2015, Contul 
de profit si pierdere, Anexele si Notele 
justificative aferente anului 2015;   - 
Repartizare profitului pentru anul 
2015; - Stabilirea bugetului de venituri 
si cheltuieli pe anul 2016 si aprobarea 

plafon-ului de conbustibil; - Aprobarea 
comisiei de cenzori; - Aprobarea 
mandatelor Consiliului de Adminis-
tratie; S-a votat cu un numar de 119212 
voturi pentru, fara abtineri.

l Hotărârea Adunării Generale Ordi-
nară a Acţionarilor nr. 47/07.03.2016. 
Adunarea generală ordinară a acţiona-
rilor SC SAMCO SA BUC, a avut loc 
în data de 07.03.2015, ora 12,00, la 
sediul societăţii din Bucureşti, str. 
Preciziei, nr. 13E, sector 6, conform 
dispoziţiilor legii nr. 31/1990 a societă-
ţilor comerciale, cu completările şi 
modificările ulterioare, a aprobat urmă-
toarele: - Raportul de gestiune asupra 
activităţii anului 2015; - Raportul 
comisiei de cenzori privind bilanţul 
contabil la 31.12.2015; - Aprobarea 
Bilanţului Contabil încheiat la 
31.12.2015, Contul de profit şi pierdere, 
Anexele şi Notele justificative aferente 
anului 2015; - Repartizare profitului 
pentru anul 2015; - Stabilirea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi 
aprobarea plafon-ului de conbustibil; - 
Aprobarea comisiei de cenzori; - Apro-
barea mandatelor Consiliului de 
Administraţie; S-a votat cu un număr 
de 119212 voturi pentru, fără abţineri. 
Consiliul de administratie   al S.C. 
STICLOVAL SA, cu sediul in Valenii 
de Munte, str. Franghesti nr. 17-19, jud. 
Prahova, inregistrata la ORC sub nr. 
J29/158/1991, avand CUI RO 1336115, 
convoaca pentru data de 25.04.2016, la 
sediul societatii, pentru toti actionarii 
inregistrati in Registrul actionarilor la 
data de referinta 08.04.2016, Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor, ora 
11.00  avand ordinea de zi: 1. Prezen-
tarea si aprobarea raportului de 
gestiune al Consiliului de Administratie 
pentru anul 2015. 2. Prezentarea si 
aprobarea raportului auditorului finan-
ciar referitor la bilantul contabil aferent 
anului 2015. 3. Prezentarea si apro-
barea situatiilor financiare anuale la 
31.12.2015 si aprobarea acoperirii pier-
derii contabile inregistrata in exercitiul 
financiar anterior celui   incheiat la 
31.12.2015. 4. Aprobarea distribuirii  de 
dividende  aferente  exercitiului finan-
ciar 2015 si a sursei dividendelor. 5. 
Aprobarea datei de 31.05.2016 ca data 
de plata a dividendelor cuvenite actio-
narilor. 6. Aprobarea descarcarii de 
gestiune a membrilor consiliului de 
administratie   pentru anul 2015. 8. 
Aprobarea Bugetului de Venituri si 
Cheltuieli pentru anul 2016. 7. Apro-
barea datei de 17.05.2016 ca data de 
inregistare si datei de 16.05.2016 
ex-date, pentru identificarea actiona-
rilor asupra carora se rasfrang efectele 
hotararii adunarii generale ordinare a 
actionarilor In situatia neindeplinirii 
conditiilor de validare la prima convo-
care, adunarea generala a actionarilor 
se convoaca pentru data de 26.04.2016  
la aceeasi ora si in acelasi loc. Doar 
actionarii societatii inscrisi in registrul 
actionarilor la data de referinta de 
08.04.2016, pot participa si vota in 
cadrul adunarilor generale cu respec-

tarea urmatoarelor drepturi si obligatii: 
- Unul sau mai multi actionari, repre-
zentand, individual sau impreuna, cel 
putin 5% din capitalul social are/au 
dreptul de completa ordinea de zi in 
termen de 15 zile de la data publicarii 
prezentului convocator. - Actionarii au 
dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a adună-
rilor generale, in termen de cel mult 15 
zile de la data publicarii convocatorului 
in Monitorul Oficial al Romaniei. 
Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia 
de a răspunde pot fi condiţionate de 
măsurile pe care societatea comerciala 
le poate lua pentru a asigura identifi-
carea acţionarilor, buna desfăşurare şi 
pregătire a adunărilor generale, precum 
şi protejarea confidenţialităţii şi a inte-
reselor comerciale ale societăţii. Socie-
tatea poate formula un răspuns general 
pentru întrebările cu acelaşi conţinut. 
Se consideră că un răspuns este dat 
dacă informaţia pertinentă este dispo-
nibilă pe pagina de internet a societăţii, 
în format întrebare-răspuns. - Unul sau 
mai multi actionari, reprezentand, 
individual sau impreuna, cel putin 5% 
din capitalul social are/au dreptul de a 
prezenta proiecte de hotarare pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a Adunarilor 
Generale, in termen de cel mult 15 zile 
de la data publicarii convocatorului in 
Monitorul Oficial al Romaniei ; - votul 
este deschis sau secret, dupa caz, si se 
poate manifesta numai de actionar fie 
personal, avand asupra sa un act de 
identitate valabil, fie prin reprezentare 
cu procura speciala sau generala 
(ultima  putand fi valabila pe 3 ani), fie 
prin corespondenta. - pe website-ul 
societatii: www.sticloval.ro, sectiunea 
„Actionari - Detalii” pot fi consultate, 
de la data publicarii convocatorului in 
Monitorul Oficial,  documentele: convo-
catorul,   nota de sedinta privind 
ordinea de zi, numarul total de actiuni 
si drepturi de vot la data convocarii, un 
proiect de hotarare, formularul de 
procura speciala, buletin de vot pentru 
votul prin corespondenta. - textul inte-
gral al documentelor ce urmeaza a fi 
prezentate adunarii generale si formu-
larele de procura speciala pot fi solici-
tate si in scris societatii postal, pe fax 
0244/281993 sau pe mail: sticloval@
bega.ro.  Procurile completate se depun 
la sediul societatii cu cel putin doua zile 
lucratoare inaintea tinerii primei 
adunari. Voturile prin corespondenta 
urmeaza a fi trimise prin posta pe 
adresa societatii, cel mai tarziu 
18.04.2016 (data postei).

LICITAȚII  
l Lichidare stoc. Licitaţie publică cu 
strigare zilnică între orele 14:00-16:00. 
Subscrisa, SC GTP Company SRL, 
aflată în procedura de faliment, dosar 
nr. 3822/101/2008 prin lichidator judi-
ciar, Consultant Insolventa SPRL, cu 
sediul procesual ales în localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, scoate la vânzare bunuri de 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Topoloveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală, a unor active aparținând: SC GNP Texan SRL – 
Căteasca, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără 
TVA]: Autoturism Volkswagen Touareg, nr. identificare 
WVGZZZ7LZ6D025372, AG-40-AND, 28.845 lei; Autoturism 
Mercedes Sprinter, nr. identificare WDB9033631P679341, AG-08-
TYB, 1.628 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO94TREZ0515067XXX000884, 
deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250, 
alin. (7) din Codul de Procedură Fiscală, până în ziua de 05.04.16, 
inclusiv. Licitația va avea loc în data de 06.04.16, ora 11:00:00, la 
sediul SFO Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. 
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un 
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal 
Orășenesc Topoloveni, tel. 0248.666900. Data afișării: 
16.03.2016.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Topoloveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală, a unor active aparținând: SC GNP Texan SRL – 
Căteasca, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără 
TVA]: Autoturism Volkswagen Touareg, nr. identificare 
WVGZZZ7LZ6D025372, AG-40-AND, 28.845 lei; Autoturism 
Mercedes Sprinter, nr. identificare WDB9033631P679341, AG-08-
TYB, 1.628 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO94TREZ0515067XXX000884, 
deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250, 
alin. (7) din Codul de Procedură Fiscală, până în ziua de 05.04.16, 
inclusiv. Licitația va avea loc în data de 06.04.16, ora 11:00:00, la 
sediul SFO Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. 
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un 
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal 
Orășenesc Topoloveni, tel. 0248.666900. Data afișării: 
16.03.2016.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Topoloveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală, a unor active aparținând: SC Național Stil Co 
SRL – Priboieni, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără 
TVA]: Clădire construcție C1 cu regim de înălțime S+P+2E+M, 
suprafață desfașurată construcției 1570 mp, situată în Priboieni, 
sat Priboieni, 353.985 lei. Compusă din: 1) Demisol (Restaurant, 
biliard, bucătărie), 85.695 lei; 2) Parter (Magazin), 67.575 lei; 3) 
Parter (Birou), 11.950 lei; 4) Parter (WC public), 18.140 lei; 5) 
Etaj 1 (Birou), 9.770 lei; 6) Etaj 1 (Spațiu comercial), 76.010 lei; 
7) Etaj 2 și Mansardă (Spațiu cazare – et. 2 și terasă deschisă - 
mansardă), 84.845 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din 
cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. 
Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună 
cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 
depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO94TREZ0515067X
XX000884, deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 250, alin. (7) din Codul de Procedură Fiscală, 
până în ziua de 04.04.16, inclusiv. Licitația va avea loc în data de 
05.04.16, ora 11:00:00, la sediul S.F.O. Topoloveni, Calea 
București, nr. 107A. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni, tel. 0248.666900. 
Data afișării: 16.03.2016.
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genul obiecte de iluminat: lustre albe cu 
2/3/5 braţe, aplice floare aurii cu 2/3 
braţe, lampe aluminiu cu un bec, aplice 
verde cu un bec la preţuri AVANTA-
JOASE. Licitaţia va avea loc în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 124,  
jud. Mehedinţi în fiecare zi de luni până 
vineri între orele 14,00 – 16,00. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o a n e l e : 
0752819051, 0742592183, 0252354399 
sau la sediul din loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Traian, nr. 124, jud. Mehedinţi în 
fiecare zi între orele 14:00-16:00. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l Anunţ de participare la licitaţie 
publ ică  deschisă  pentru dele-
garea  gestiunii serviciilor comunitare 
de utilităti publice- Comuna Izvoru, 
Judeţul Argeş. Primăria Comunei 
Izvoru, Judeţul Argeş, anunţă organi-
zarea licitaţiei pentru delegarea gesti-
unii serviciului public de alimentare  cu 
apă al comunei Izvoru. Documentaţia 
de atribuire poate fi obţinută de la 
sediul primăriei Izvoru din strada Prin-
cipală, nr.138, telefon 0248/695020, 
fax.0248/695120, e-mail primaria_
izvoru@yahoo.com. Ofertele se depun 
la Registratura primăriei până a data 
de 12 aprilie 2016, ora 10.00. Pentru 
participare la licitaţie se depune o 
garanţie în sumă de 250 de lei . durata 
de valabilitate a ofertelor este de 60 de 
zile de la depunere.

l 1.Societatea FISE Electrica Serv S.A 
-SISE Transilvania Nord, cu sediul în 
Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, Tel. 
+40372.640.398, Fax: +40372.640.394, 
organizează procedură de licitaţie 
deschisă pentru achiziţia de produse 
„Tablou electric Aar 0,4KV echipat 
reversibil; contactor 400A”, cod CPV: 
31214510-7, în cantităţile şi condiţiile 
prevăzute în Documentaţia de atri-
buire. 2.Toate detaliile referitoare la 
produsele solicitate, la procedura de 
achiziţie, respectiv la contractul ce se va 
încheia se regăsesc în Documentaţia de 
atribuire. 3.Documentaţia de atribuire 
se pune la dispoziţia operatorilor 

economici în urma solicitării scrise. În 
acest sens se va întocmi o cerere scrisă, 
care va fi depusă la Secretariatul achizi-
torului (str.Taberei, nr.20, Cluj-Na-
poca), sau transmisă pe numărul de 
fax: +40372.640.394. 4.Ofertele se vor 
depune tot la Secretariatul SISE TN. 
5.Data limită de primire a ofertelor: 
data de 30.03.2016, ora 12.00. Data 
deschiderii ofertelor: 30.03.2016, ora 
12.30.

l Consiliul Local al Comunei Borca, 
Judeţul Neamţ, cod fiscal 2614139 tel/
fax 0233 268 005, 0233 268 000, organi-
zează licitaţie publică deschisă în ziua 
de  08.04.2016  ora   10.00  în vederea 
concesiunii următoarelor suprafeţe de 
teren: - 1180 mp teren din sat Sabasa, 
comuna Borca, judeţul Neamţ. - 439 
mp teren din sat Sabasa, comuna 
Borca, judeţul Neamţ. - 1407 mp teren 
din punctul "Rateş"comuna Borca, 
judeţul Neamţ. Documentaţia de atri-
buire se pune la dispoziţia oricărei 
persoane interesate pe suport de hârtie 
la biroul contabilitate, achitând contra-
costul multiplicării acesteia. Data 
limită de depunere a ofertelor este 
07.04.2016 ora  15,00 într un singur 
exemplar la sediul Primăriei Borca. 
Şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor va avea loc în data de 08.04.2016 
ora  10,00  la sediul Primăriei Borca. 
Instanţa competentă în soluţionarea 
litigiilor apărute este secţia de contecios 
administrativ a Tribunalului Neamţ, 
localitatea Piatra Neamţ, str. B-dul 
Republ ic i i  nr.  16 te lefon /fax 
02330212294. Caietele de sarcini pot fi 
procurate contracost de la sediul Consi-
liului Local Borca, biroul contabilitate. 

l Evrika Insolvency IPURL desemnat 
lichidator judiciar pentru American 
ATV SRL, anunţa vânzarea prin nego-
ciere directă a imobilului af lat în 
proprietatea societăţii debitoare 
compus din: teren intravilan în supra-
faţă de 9400mp, înscris în Cartea 
Funciară nr. 51715, cu Nr. Cadastral  
51715, Tarla 96, Parcela 354/2, situat în 
loc. Buftea, jud. Ilfov, după ieşirea din 

localitatea Chitila, cu deschidere la DN 
7. Preţul de pornire la negociere a 
bunului imobil este de 407.925 lei 
exclusiv TVA, conform hotărârii 
adunării creditorilor din data de 
30.10.2015, reprezentând 75% din 
valoarea stabilă în raportul de evaluare. 
Pentru participarea la negocierea 
directă potenţialii ofertanţi vor depune 
cu 24 de ore înainte de data şi ora stabi-
lite pentru negocierea directă ofertele 
lor la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sc. 2, 
et. 3, ap. 39, sector 3. Negocierea se va 
desfăşura la sediul lichidatorului judi-
ciar în data de 28.03.2016 ora 14.00. În 
cazul în care imobilul nu este valorificat 
la această dată, următoarele negocieri 
vor avea loc la intervale de 2 săptă-
mâni, în fiecare zi de luni ora 14.00 
până la valorificarea imobilului. 
Garanţia de participare este de 10% din 
preţul de pornire la negociere a  imobi-
lului ofertat şi se achita la sediul lichi-
datorului judiciar, sau prin transfer 
bancar. Caietul de sarcini se poate 
procura de la sediul lichidatorului 
judiciar după achitarea contravalorii 
acestuia care este în cuantum de 500 lei 
exclusiv TVA. Cei interesaţi vor depune 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 78, 
bl. J2, sc. 2, et. 3, ap. 39, sector 3, oferta 
de cumpărare, dovada achitării Caie-
tului de sarcini, dovada achitării garan-
ţiei de participare la negociere precum 
şi dovada îndeplinirii condiţiilor cerute 
prin Caietul de sarcini, până cel târziu 
cu 24 de ore anterior zilei şi orei stabi-
lite pentru deschiderea plicurilor şi 
negocierea directă.Informaţii supli-
mentare se pot obţine la telefonul 
021.227.28.81.

Invitatie de participare. Formenerg 
S.A, cu sediul în B-dul Gheorghe 
Sincai, nr.3, sector 4, Bucureşti, Cod 
poştal:040311, publică prezenta invi-
taţie de participare, pentru achiziţia de 
“Servicii de recepţie pentru hostel, de 
curăţenie şi  exploatare a centralei 
termice,  în cadrul Formenerg S.A.”, 
Cod CPV; 90910000-9 (Servicii de cură-

ţenie), prin procedura de atribuire 
"cererea de oferte". Documentaţia 
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 
se va putea obţine gratuit, între orele 
8.00-16.00, de la sediul societăţii 
noastre de către reprezentantul 
dumneavoastră, pe bază de delegaţie 
semnată şi ştampilată de reprezen-
tantul legal al ofertantului, sau de pe 
site-ul www formenerg.ro. Criteriul de 
atribuire a contractului: Preţul cel mai 
scăzut  Modalitatea de prezentarea a 
ofertei: oferta se va prezenta în original 
şi va fi întocmită conform cerinţelor din 
documentaţia de atribuire pentru ofer-
tanţi. Solicitările de clarificări vor fi 
transmise la adresa de e-mail: achi-
zitie@formenerg.ro  sau la nr.de fax 
021.306.99.01. Raspunsurile la solicita-
rile de clarificari vor fi postate pe site-ul 
www.formenerg.ro. Oferta va fi redac-
tată în limba: Română. Valoarea esti-
mativa a serviciilor, fără TVA: 234.924 
lei. Contravaloarea garantiei de partici-
pare la procedura de selectie este de 
4.698 lei. Contravaloarea garantiei de 
bună execuţie este de 5% din valoarea 
contractului de servicii. Data limită 
pentru depunerea ofertelor; 28.03.2016, 
ora-16.00. Oferta va fi însoţită de scri-
soarea dumneavoastră de înaintare şi 
dovada depunerii garanţiei de partici-
pare. Plicul exterior trebuie să fie 
marcat cu adresa societatii noastre şi cu 
inscripţia „A nu se deschide înainte de 
data de 29.03.2016, ora-10.00.” Deschi-
derea ofertelor va avea loc în data de 
29.03.2016, ora-10.00, la sediul Forme-
nerg SA, Bdul Gheorghe Sincai, nr.3, 
sector.4, în prezenţa reprezentanţilor 
ofertanţilor. Orice reprezentant al ofer-
tantului, are dreptul de a participa la 
şedinţa de deschidere, daca prezinta în 
acest sens, o împuternicire scrisă 
semnată de reprezentantul legal al 
ofertantului. Director General, Dragoş 
Florescu; Director Economic; Marcel 
Niculescu                                                                      

PIERDERI  
l Pierdut atestat marfă CPC şi card taho-
graf pe numele Stoica Narcis Răzvan. 

l Pierdut Act adiţional nr.1 la Contract 
construire nr.820/15.08.1980 eliberat în 
23.07.1981, Act adiţional nr.2 încheiat 
în 28.12.1981 şi Proces-verbal eliberat 
în 25.07.1983, pe numele Câmpeanu 
Aurel şi Câmpeanu Maria Ana. Le 
declar nule. 

l SC CRISS ELLE COM 2004  declară 
pierdute 2 CEC-uri în alb seria: 
BPOS-1AA0996574, BPOS-1AA0996575. 
Se declară nule.

l SC T.D.G. SRL, declar pierdut 
chitanțier seriile: 8851701– 8851750, pe 
care il declar nul.

l Pierdut atestat taxi pe numele 
Mînjină Ştefan– Ionuț, eliberat de ARR 
Mehedinți. Se declară nul.

l Pierdut act concesiune nr. 119/2010 
un loc Figura 70 Rând 15 Loc 231. 

Concesionar Şerban Nicolae.

l Pierdut act de concesiune nr. 63/2014 
două locuri veci Figura 9 parcela 30. 
Concesionar Şerban Nicolae.

l S.C. I.T. Expert Pro S.R.L., sediul 
Bucureşti sector 2, C.U.I. 15687841, 
J40/11419/22.08.2003, declar pierdută 
ştampilă rotundă cu diametru 1,5 cm. 
O declar nulă.

l Declar pierdut contract de vânzare 
cumpărare nr. 552/4/1994, pe numele 
Şutru Iosif, eliberat de S.C.A.V.L. 
Berceni S.A. Se declară nul.

l SC Brotac Medical Labor-Farm SRL 
cu sediul social lucrativ B-dul Tinere-
tului nr.136A,Olteniţa, jud.Călăraşi, 
pierdut Certificat de Înregistrare Cole-
giul Medicilor T 14801 din 19.04.2013 
şi Autorizatie Sanitară de functionare 
nr.1612 din 28.05.2013 -declar nule.

ANUNȚURI

Cu durere în suflet, anunţăm trecerea în 
nefiinţă a doamnei ANCA GHEORGHE, 

prieten de nădejde, partener îndelungat 
şi bun profesionist Acţionar al companiilor 

din grupul Grivco, ANCA GHEORGHE a 
fost un om de mare nobleţe sufletească. 

Suntem alături de familie în aceste 
momomente grele şi transmitem 

condoleanţe pentru pierderea suferită. 

    Dumnezeu să o odihnească!                          

               Colegii şi prietenii.           
publicitate


